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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

   

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan komputerisasi menyebabkan 

terjadinya perubahan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk 

melakukan komunikasi dan bisnis pada era yang sudah sangat maju ini, media 

elektronik menjadi salah satu andalan yang sangat penting dalam 

penggunaannya. Pembangunan ekonomi yang sangat pesat sehubungan dengan 

laju perkembangan teknologi telekomunikasi dan komputerisasi menyebabkan 

ekonomi digital menyebar melintasi batas wilayah, khususnya model bisnis 

antara penyedia jasa e-commerce dengan individu pembeli atau Business to 

Consumer (B2C) telah menunjukkan peningkatan yang mengejutkan. Salah 

satunya situs online Shopee, shopee mencatat ada peningkatan sebesar 4 kali 

lipat dalam jumlah total transaksi yang menggunakan ShopeePay di seluruh 

negara tempat Shopee beroperasi. Menariknya peningkatan terbesar yang 

tercatat berasal dari pengguna yang berusia di atas usia 50 tahun, yang notabene 

lebih sulit untuk beradaptasi dengan pembayaran digital. Selain itu, ini juga 

sejalan dengan imbauan pemerintah untuk melakukan transaksi secara 

nontunai. Di sisi lain dengan adanya pembatasan pergerakan dan upaya social 

distancing yang berkelanjutan, konsumen dan bisnis semakin merangkul 

pembayaran digital untuk kenyamanan dan keamanan yang lebih baik. Selain 

penggunaan ShopeePay dalam aplikasi, jumlah pedagang offline yang 
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menggunakan ShopeePay juga meningkat 9 kali lipat di tahun 2020, termasuk 

mitra seperti Alfamart, McDonald's dan Chatime (detikFinance, 2021). 

Menurut Rahmati (2009) e-commerce singkatan dari Electronic Commerce 

yang artinya sistem pemasaran secara atau dengan media elektronik. e-

commerce ini mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing dan 

service dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika 

seperti Internet atau bentuk jaringan komputer yang lain. Penggunaan layanan 

jasa berupa e-commerce yang dapat dinikimati oleh konsumen maupun 

perusahaan sendiri maka segala layanan yang diinginkan oleh para konsumen 

dapat segera ditindaklanjuti secepat mungkin, sehingga perusahaan tersebut 

akan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen. Selama ini 

juga konsumen yang ingin membeli produk diharuskan untuk mendatangi 

tempat penjual produk dan hal tersebut sangat tidak efisien bagi para konsumen 

yang memiliki kesibukan yang sangat padat. Dengan adanya layanan e-

commerce maka konsumen dapat mengakses serta melakukan pemesanan 

produk dari berbagai tempat dengan mudah. Hal ini tentu saja memberikan 

peluang kepada pelaku bisnis baik retail maupun manufaktur untuk memajukan 

dan memperluas bisnis yang mereka jalankan melalui platform ini.  

Di era globalisasi seperti saat ini, persaingan merupakan hal yang wajar 

antar perusahaan, sehingga perusahaan sangat bergantung pada sistem 

informasi agar dapat berkompetisi dengan baik. Produktivitas merupakan salah 

satu aspek penting agar tetap bisa berkompetisi, hal itu dapat ditingkatkan 

melalui sistem informasi yang baik. Semua ini terjadi karena informasi 
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membuat data yang diolah menjadi sangat berguna, sehingga dapat dijadikan 

dasar pengambilan keputusan yang tepat bagi para penggunanya.  

Pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia terus meningkat tiap 

tahunnya, terlebih lagi tahun ini dengan adanya pandemi. Banyak konsumen 

yang sebelumnya tidak pernah berbelanja online kini harus mengandalkan 

platform belanja digital untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan ini 

juga tidak terlepas dari perkembangan infrastruktur dan penetrasi digital di 

Indonesia. e-commerce pun menjadi alternatif bagi banyak masyarakat 

Indonesia untuk mencari dan membeli produk. Di tahun ini, hampir seluruh 

pengguna internet di Indonesia tepatnya 88% telah membeli produk online 

(Sirclo, 2020).  Ekonomi digital di Indonesia sendiri terutama didorong oleh 

mereka yang lahir di atas tahun 1990 yang secara aktif mengadaptasi teknologi 

digital dan lebih banyak menghabiskan waktu di internet. Menurut data Sirclo, 

jumlah pengguna marketplace di kuartal ke-3 tahun ini meningkat 

dibandingkan kuartal ke-3 tahun lalu. Pada Q3 tahun lalu, jumlah pengunjung 

Shopee adalah 55,9 juta orang sementara tahun ini jumlah pengunjungnya 

mencapai 96,5 juta atau meningkat sekitar 72%. Selain Shopee, Tokopedia pun 

menunjukkan angka yang serupa. Pada Q3 tahun 2019, jumlah pengunjung 

Tokopedia mencapai 65,9 juta sementara tahun ini mencapai 84, 9 juta 

(meningkat 28%) (Sirclo, 2020). Pembelian melalui e-commerce meningkat 

18,1% hingga 98,3 juta transaksi dengan total transaksi senilai $1,4 juta USD. 

Diperkirakan ada sekitar 12 juta pengguna e-commerce baru saat pandemi 

berdasarkan riset RedSeer. 
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Masyarakat memilih bertransaksi dengan menggunakan e-commerce karena 

berbagai macam alasan. Salah satu alasannya, di keadaan normal sebelum 

pandemi, pertumbuhan pesat pasar e-commerce di Indonesia bisa memakan 

waktu 1.5 hingga 2 tahun. Dan terlebih dengan adanya pandemi banyak 

konsumen yang sebelumnya tidak pernah berbelanja online kini harus 

mengandalkan platform belanja digital untuk memenuhi kebutuhan mereka, 

pertumbuhan ini diperkirakan bisa mencapai 91% (Sirclo,2020). E-commerce 

pun menjadi alternative bagi banyak masyarakat Indonesia untuk mencari dan 

membeli produk. Ada banyak pilihan platform e-commerce yang dapat 

digunakan untuk berbelanja online, di antaranya marketplace, website, dan 

media sosial. Dari platform-platform tersebut, platform yang paling banyak 

digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah marketplace diikuti oleh website 

kemudian media sosial. Marketplace pun juga menjadi platform berbelanja 

yang paling dipercaya yakni oleh 97% responden, sementara 91% percaya 

untuk berbelanja di website, dan 82% di media sosial.  

Jangkauan e-commerce kini juga semakin luas dan tidak lagi terbatas di 

pulau Jawa saja. Pada tahun 2017, customer dari area Jawa menyumbang 70% 

dari transaksi e-commerce sementara kota lain di luar Jawa hanya 

menyumbang 30%. Di tahun 2022, distribusi transaksi e-commerce di 

Indonesia diperkirakan akan merata antara kota-kota di Jawa dan wilayah lain 

di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak e-commerce mulai gencar untuk 

menjangkau wilayah-wilayah tersebut dan akses infrastrukturnya pun terus 

berkembang sehingga pendistribusian semakin mudah.  
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Berdasarkan survey sirclo yang membandingkan sentimen customer e-

commerce sebelum dan saat pandemi, pembayaran digital semakin banyak 

digunakan sebagai metode pembayaran bagi masyarakat Indonesia yang 

berbelanja online. Sementara metode pembayaran konvensional seperti 

menggunakan kartu debit atau kredit semakin berkurang. Dengan meningkat 

pesatnya pengguna dan transaksi e-commerce Indonesia yang diperkirakan 

akan mencapai $133 miliar USD pada tahun 2025, bisnis pun harus bisa 

beradaptasi dan terus mengembangkan berbagai strategi inovatif untuk bisa 

menjawab tantangan maupun kebutuhan konsumen secara digital. 

Menyesuaikan bisnis dengan pertumbuhan e-commerce akan membantu 

usahamu untuk tetap relevan di mata konsumen dan dapat bersaing dengan 

bisnis lainnya.  

Masyarakat sebagai pengguna eksternal merasa nyaman karena tidak perlu 

membuang waktunya dengan mengelilingi pusat perbelanjaan dengan tujuan 

memilih suatu produk (Leung, 2005). Bagi pengguna eksternal, melakukan e-

commerce dapat membuat waktu bertransaksi menjadi lebih singkat. Gaya 

hidup yang praktis dan jadwal yang padat merupakan beberapa faktor 

pendorong penggunaan e-commerce (Hardanti, dan Saraswati (2013). 

Teknologi e-commerce menjadikan banyak pihak merasa diuntungkan 

sehingga target pasar yang akan dijangkau sangat luas bahkan sampai ke luar 

negeri sekalipun (Nur Rahman, 2009). e-commerce, merupakan salah satu 

media yang sering dipakai dikalangan anak remaja maupun dewasa untuk 

membantu dalam kegiatan jual-beli barang ataupun jasa. 
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E-commerce merupakan sebuah konsep baru yang bisa digambarkan 

sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web internet (M. 

Suyanto, 2003:11) atau Proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan 

informasi melalui jaringan informasi termasuk Internet (M. Suyanto, 2003:11). 

Proses penjualan dan pembelian yang dilakukan melalui internet tentunya lebih 

efisien dan cepat serta mudah dalam pemasaran produk dan jasa yang 

diproduksi oleh perusahaan.  

Seiring meluasnya penggunaan e-commerce di Indonesia, faktor utama 

yang mendorong mereka mau membeli kembali adalah karena kemudahan 

penggunaan yang dirasakan, kegunaan yang dirasakan, nilai yang dirasakan, 

dan kepuasaan (Ramkumar et al, 2019). Hal ini jelas menggambarkan bahwa 

penggunaan suatu teknologi tidak terlepas pada kebutuhan pengguna. Dan 

dukungan fitur layanan kemudahan yang diberikan oleh e-commerce, 

mendorong pembeli untuk menyukai dan menggunakannya kembali secara 

berkelanjutan (Ramkumar et al, 2019). Kemudahan penggunaan yang 

dirasakan mengacu pada keyakinan kesederhanaan yang dikaitkan dengan 

penggunaan teknologi, dan kegunaan yang dirasakan adalah indikasi dari 

harapan subjektif bahwa teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaan, nilai 

yang dirasakan dari layanan e-commerce yang mencerminkan persepsi pembeli 

organisasi tentang layanan e-commerce. Nilai yang dirasakan adalah 

pertukaran kognitif antara persepsi manfaat dan biaya ( Chekurov dkk., 2018; 

Wang dan Hazen, 2016 ). Faktor kepuasaan dipengaruhi oleh kualitas layanan, 
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ketepatan waktu, dan kepuasaan pesanan yang dipenuhi (Ramkumar et al, 

2019).  

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis berminat 

untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI MINAT INDIVIDU DALAM PENGGUNAAN 

E-COMMERCE SECARA BERKELANJUTAN “.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah kemudahan penggunaan yang dirasakan berpengaruh terhadap 

kepuasaan? 

2. Apakah kegunaan yang dirasakan berpengaruh terhadap kepuasaan? 

3. Apakah nilai yang dirasakan berpengaruh terhadap kepuasaan? 

4. Apakah kepuasaan berpengaruh terhadap niat menggunakan kembali? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan diadakannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis apakah kemudahan penggunaan yang dirasakan 

berpengaruh terhadap kepuasaan.  

2. Untuk menganalisis apakah kegunaan yang dirasakan berpengaruh terhadap 

kepuasaan.  

3.  Untuk menganalisis apakah nilai yang dirasakan berpengaruh terhadap 

kepuasaan.  



8 
 

4. Untuk menganalisis apakah kepuasaan berpengaruh terhadap niat 

menggunakan kembali.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Manfaat secara teoritis 

Untuk memberikan pengetahuan sejauh mana pengaruh sikap terhadap 

minat keperilakuan penggunaan SIA pada e-commerce. Dan dapat menjadi 

bahan referensi bagi peneliti yang berminat dengan masalah serupa.  

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini akan membantu masyarakat saat melakukan pembelian 

menggunakan website situs e-commerce. Masyarakat mendapatkan 

informasi dan kemudahan penggunaan dalam bertransaksi secara online. 

 

 

 

 

 


